
Joosef huolehtii perheestään  
1.Moos.42:27-45:28; 47:12; 50:15-21 

Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/  

 

Room. 8:28 Näkyviin 

Onko Jumalalla valta ja voima hallita ihan kaikkea? Ihmisiä, olosuhteita joka puolella maailmassa? Kyllä, koska 

hän on kaikkivaltias Jumala, joka voi mitä vaan.  Raamatussa sanotaan: Room. 8:28 (näkyviin, ääneen) Tää 

kohta vakuuttaa myös, että Jumalalla on suunnitelma sinun elämääsi varten. Jos uskot häneen, olet Hänen 

omansa, saat uskoa, että Hän hallitsee kaiken sinunkin elämässäsi ja kaikki vaikuttaa sinun parhaaksesi. 

Oletko koskaan ajatellut, että Jumala toteuttaa hyvää suunnitelmaa sinun elämässäsi joskus myös vaikeuk-

sien kautta? Koska et voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että aina ymmärrä Jumalan tekoja. Mutta 

mietipä tänä iltana, voitko sanoa silti: Tiedän, että voin aina luottaa Jumalaan, oli hyvä tai huono tilanne. 

Tänään selvitetään, että mitä tämä raamatunkohta tarkoittikaan Joosefin elämässä.  

 

Pikakertaus, mitä on tapahtunut, ja missä tilanteessa ollaan. 

 

Kuva 12 (Joseph’s brothers visit Egypt) 

Veljet lähtivät kotimatkalle ja pysähtyessään huomasivat, että kaikki heidän viljoista maksamansa rahat olivat 

säkkien suulla. He olivat ihmeissään ja ehkä peloissaankin, miksi heiltä ei otettukaan rahaa viljasta… Veljethän 

olivat vakuuttuneita siitä, että he joutuvat nyt kärsimään sen tähden, mitä aiemmin tekivät Joosefille. He 

eivät nähneet mitään hyvää siinä, mitä heille oli tapahtumassa, vaikka Joosef osoitti heille ystävyyttäkin. He 

pystyivät ajattelemaan vain sitä, että Jumala aikoi rangaista heitä heidän synneistään Joosefia kohtaan.  

 

Rankaiseeko Jumala synnistä? Kyllä. (lisää kuvat) Jumala on täydellisen pyhä ja puhdas, eikä katso syntiä läpi 

sormien, että mitäpä tuosta. Hän vihaa syntiä. Mutta Jumala rakastaa jokaista syntistä ihmistä. Hän ei kui-

tenkaan voi antaa anteeksisyntejä vain sen tähden, että hän on hyvä ja rakastava, vaan siksi, että… Mitä hän 

teki? Lähetti Jeesuksen kärsimään ristillä sen rangaistuksen mikä sulle kuulus. Joten kun sulle kuuluva ran-

gaistus on jo kärsitty, niin sen tähden sinä saat anteeksi uskomalla Jeesukseen.  

Joosefin veljet pelkäsivät vain rangaistusta.  

 

Kuva 13 (Joseph’s brothers visit Egypt) 

Kotona he kertoivat isälleen, Jaakobille, että se Egyptin hallitsija väitti meidän olevan vakoojia. Vaikka ker-

roimme olevamme rehellisiä miehiä, hän ei uskonut meitä. Hän vaati, että meidän on tuotavat nuorin vel-

jemme eteensä. Silloin hän uskoo meitä ja päästää Simeonin vapaaksi. Oliko isä innoissaan? Ei.  1. Moos. 

42:36 (näkyviin, ääneen) Kuulostaa siltä, kuin Jaakob olisi syyttänyt poikiaan myös Joosefin katoamisesta. 

Veljet ehkä ajattelivat, että itsesyytöksissä oli heille aivan tarpeeksi kantamista. Ehkä Isän syytökset tuntuivat 

vielä raskaammilta.  

 

Raamatussa sanotaan, että synnillä, kaikella väärällä, on aina seuraukset. Ja että Jumala tietää sinun sellai-

setkin synnit, mitä muut ihmiset eivät näe. Näkee senkin, mitä ajattelet. Kysymys onkin siitä, että mitä sinä 

ajattelet synnistä? Oletko pahoillasi siitä oikeasti, vai vain jos se tulee ilmi? Jumala haluaa, että sinä vihaat 

omia syntejäsi niin paljon, että haluat kääntyä Jumalan puoleen pyytämään anteeksi ja käännyt pois synnis-

täsi elääksesi Jumalalle. Jumala nimittäin antaa anteeksi, kun tunnustat syntisi hänelle. 

 

Vaikka veljet tajusivat Jumalan tietävän heidän syntinsä Joosefia kohtaan, he eivät halunneet tunnustaa sitä 

isälleen. Ruuben vaan lupasi isälleen ottavansa vastuun siitä, että Benjamin palaisi takaisin turvallisesti, mutta 

Jaakob ei taipunut. ”Joosef on jo kuollut ja jos Benjaminille tapahtuu jotakin, minä kuolen suruun", isä sanoi. 

Asiasta ei enää puhuttu, ennen kuin Egyptistä tuotu vilja oli lopussa ja oli lähdettävä Egyptiin. 
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Kuva 1 (Joseph reunited with his family) 

Jaakob ei olisi halunnut päästää Benjaminia mukaan. Juuda kuitenkin sanoi isälleen, että ei me voida lähteä, 

jos et anna Benjaminia mukaan, sillä se Egyptin hallitsija sanoi, ettei hän ota meitä edes vastaan, jos Benjamin 

ei ole mukana. Niinpä isä ja pojat väittelivät jälleen asiasta. Nyt Juuda lupasi henkilökohtaisesti vastata Ben-

jaminista. Kun Jaakob ymmärsi, että hän perheineen kuolisi nälkään, jolleivat he saisi Egyptistä ruokaa, hänen 

oli päästettävä Benjamin matkaa. Isä sanoi näin: 1. Moos. 43:11-13 (lue itse) ja vielä jae 14 (näkyviin, yhteen 

ääneen) 

 

Jaakob oli varmasti apealla mielellä, mutta jätti asiat Jumalan käsiin. Ei Jaakob eikä pojat voineet ymmärtää, 

miten tällainenkin tilanne voisi koskaan koitua heille parhaaksi. Kun Joosef näki veljiensä tulevan, hän huo-

masi heti, että Benjamin oli mukana. Hän käski palvelijoiden laittaa ruokaa heille. 

 

Kuva 2 

Kun miehet vietiin Joosefin taloon, he olivat peloissaan. He ajattelivat, että heitä rangaistaan siitä, kun ne 

heidän rahat olivat niissä säkeissä. He yrittivät selittää asiaa Joosefin palvelijalle, joka kuitenkin vakuutti saa-

neensa täyden maksun viljasta. Hän sanoi: 1. Moos. 43:23 (näkyviin) Kummallista! Vaikka veljet eivät varmasti 

ymmärtäneet ollenkaan mistä oli kyse, heidän oli luotettava siihen, mitä sanottiin. Veljien olo huojentui, kun 

Simeonkin tuotiin vankilasta. 

 

Kuva 3 

Kun he kohtasivat Joosefin, he antoivat hälle isän lähettämät lahjat. Joosef kysyi isän vointia, elääkö hän vielä. 

Kyllä, isälle kuuluu hyvää, veljet kertoivat. Kun Joosef näki Benjaminin, hän kysyi, että onko tämä nuorin vel-

jenne. Ja kun sai myöntävän vastauksen, hän sanoi”: Jumala siunatkoon sinua, poika” Sitten Joosef poistui 

nopeasti paikalta. Miksi? Hän liikuttui niin paljon veljensä näkemisestä, että häntä itketti. Hän meni piiloon 

itkemään.  Kun hän oli itkenyt ja pessyt naamansa, menivät he syömään. 

 

Kuva 5 

Veljet asetettiin pöytään istumaan ikäjärjestyksessä. Kaikki saivat syödä hallitsijan pöydästä, mutta Benjami-

nille tarjoiltiin viisi kertaa enemmän kuin muille! Myöhemmin veljien viljasäkit täytettiin, ja he maksoivat 

niistä. Miehet olivat yötä Egyptissä ja lähtivät kotimatkalle aamuvarhaisella. He varmasti iloitsivat, että kaikki 

oli hyvin. Simeon oli saatu vankilasta ja Benjaminkin oli mukana matkalla kotiin, isän luo. Mutta ennen lähtöä 

oli tapahtunut jotain, mitä miehet eivät tienneet. Joosef oli kaiken takana. Hän antoi palvelijoilleen määräyk-

sen panna veljien rahat heidän säkkeihinsä ja lisäksi hänen oman hopeamaljan Benjaminin säkkiin. 

 

Kuva 7 

Oli vielä varhainen aamu, ja veljekset olivat juuri pääsemässä kaupungin rajojen ulkopuolelle, niin Joosef sa-

noi talouden hoitajalleen näin: 1. Moos. 44:4,5 (näkyviin) 

 

Kuva 8 

Talouden hoitaja teki työtä käskettyä ja pysäytti veljet ja sanoi niin kuin oli käsketty. Veljet oli ihmeissään, 

sanoivat: "Miksi sinä puhut noin, herra? Eihän meille tulisi mieleenkään, että tekisimme mitään sellaista! Sen 

hopeankin, jonka aikaisemmin löysimme säkkiemme suusta, me toimme takaisin. Miten me siis olisimme 

varastaneet hopeaa tai kultaa isäntäsi talosta? Jos malja löytyy joltakulta meistä, hän olkoon kuoleman oma, 

ja muista tulkoon herramme orjia!” Mutta talouden hoitaja sanoi, että vain se, jolta malja löytyi, olkoon or-

jani. 

 

 

 



Kuva 9 

Etsintä alkoi. Kenenkä säkistä löytyi Joosefin malja? Benjaminin. Miltä veljistä mahtoi tuntua? Olisiko mitään 

pahempaa enää voinut tapahtua? He eivät voineet mitenkään tietää, että Joosef oli suunnitellut kaiken. Joo-

sefin suunnitelma oli todella hyvä, mutta veljet eivät tunteneet hyväntekijäänsä tarpeeksi luottaakseen hä-

neen.  

 

Kun sinun elämääsi tulee vaikeuksia, huolestutko niiden takia? Pelkäätkö? Oletko vihainen? Vai uskotko, että 

"kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi". Ne, jotka todella rakastavat Jumalaa, ovat ottaneet Jeesuksen 

vastaan elämäänsä. Jos luotat siihen, että Jeesus antaa sinulle anteeksi ja vie taivaaseenkin kerran, voit myös 

uskoa, että Hän toteuttaa hyvää suunnitelmaansa sinun elämässäsi jo nyt. Tunnetko Jumalan niin hyvin, että 

uskallat luottaa Häneen?  

 

Kuva 10 

Pelosta väristen veljet palasivat kaupunkiin Joosefin luokse. Joosef oli jo odottanut heitä. Veljet lankesivat 

hänen eteensä, ja hän puhutteli heitä vihaisesti. "Mitä te olette tehneet? Ettekö tienneet, että saisin kyllä 

selville, kuka varasti hopeamaljani?"  

 

Kuva 11 

Juuda vastasi kaikkien puolesta : 1.Moos.44:16 (lue itse) "Ei", Joosef vastasi. "Vain se, jonka säkistä malja 

löytyi, olkoon minun orjani ja te muut menkää rauhassa kotiinne." Juuda vielä jatkoi pyytäen, että älä vihastu 

meihin. Hän myös muistutti Joosefin mieleen heidän ensimmäisen käyntinsä Egyptissä, ja että Benjamin ei 

ollut voinut lähteä isänsä luota, koska tämän veli oli kuollut, ja jos Benjaminille tapahtuisi jotakin, heidän 

isänsä kuolisi suruun. Hän kertoi, miten Jaakob vastusti Benjaminin lähtöä tälle toiselle matkalle. Benjaminille 

ei saisi tapahtua mitään pahaa. Juuda lopetti puheensa sanomalla: "Jos tulemme isämme eteen eikä Benja-

min ole mukanamme, hän kuolee suruun ja murheeseen. Minä lupasin henkilökohtaisesti vastata nuorim-

masta veljestämme. Anna minun jäädä orjaksesi hänen sijaansa." Olipa Juuda muuttunut niistä ajoista, kun 

hän ehdotti muille veljille Joosefin myymistä orjaksi, kun nyt oli valmis jäämään orjaksi. 

Mutta silloin Joosef katsahti ympärillään oleviin egyptiläisiin ja määräsi: "Poistukaa kaikki!"   

 

Kuva 13 

Joosef jäi yksin veljiensä kanssa, eikä hän enää yrittänyt salata tunteitaan. Hän itki ääneen. Veljet varmaankin 

ihmettelivät, miksi Egyptin valtias käyttäytyi noin omituisesti. Kun Joosef kykeni jälleen puhumaan, hän kään-

tyi veljiinsä päin ja sanoi: "Minä olen Joosef! Vieläkö minun isäni elää?" Raamatussa kerrotaan, että veljet 

eivät kyenneet vastaamaan hänelle mitään. He olivat varmaan aivan kauhun lamaannuttamia. Joosef! He 

muistivat, miten he olivat häntä kohdelleet ja nyt he olivat kaikki hänen armoillaan. Ehkä he miettivät, mitä 

Joosef tekisi heille? Heillä ei ollut aavistustakaan Joosefin suunnitelmista.  

 

Kuva 14 

Joosef kutsui heidät luokseen, ja jatkoi: 1. Moos. 45:4,5 (näkyviin) Jumala lähetti minut > eikös veljet myyneet 

hänet? Joosef pystyi nyt näkemään, miten Jumalan hyvä suunnitelma oli toteutunut hänen elämässään vai-

keuksien kautta.  Joosef tiesi, että Jumala oli luvannut hänen isästään Jaakobista, isoisästään Iisakista ja tä-

män isästä Aabrahamista syntyvän kansan. Jumala ei sallisi tämän kansan kuolla nälkään eikä mihinkään muu-

hunkaan. Jumala pitäisi lupauksensa ja siunaisi koko maailmaa tämän kansan kautta, sillä juuri tästä kansasta 

syntyisi kerran Jeesus.  

 

Joosef ei ymmärtänyt vaikeuksissa ollessaan, miksi hänen piti elää ne läpi, mutta nyt hän ymmärsi. Hän yritti 

saada veljensäkin ymmärtämään. "Ette te lähettäneet minua tänne, vaan se oli Jumala", hän sanoi.  Joosef 



antoi veljilleen kaiken anteeksi. Sinäkään et aina ymmärrä, että miksi pitää erilaisia asioita elämässä kohdata, 

mutta voit luottaa että Jumala johtaa. Hänellä suunnitelma sinun elämällesi.  

Kuva 16 

Joosefilla oli myös jo suunnitelma veljilleen, kuinka tästä eteenpäin… Hän käski veljien lähteä kiireesti kotiin 

kertomaan isälle hänestä. Sanokaa, että hänen pitää tulla tänne Egyptiin. Tulkaa kaikki, te ja teidän perheet, 

eläimenne ja kaikki mitä omistatte. Minä pidän teistä huolen, että teillä riittää ruokaa, kun nälkävuosiakin on 

vielä viisi jäljellä.  

 

Kuva 17 

Miten ihmeellistä! Kaikki itkivät ilosta ja Joosef halasi heitä kaikki. Pian veljet lähtivät kotiin. Viljan lisäksi 

Joosef antoi heille rahaa, vaatteita ja aaseja, jotta saavat tuotua sukunsa Egyptiin. 

 

Kuva 19 

Niinpä kotiin päästyään Joosefin veljet kertoivat isälleen, kuinka Joosef on elossa ja koko Egyptin valtias. Jaa-

kob ei meinannut uskoa sitä todeksi, mutta kun se näki kaikki ne tuliaiset mitä pojat toivat, hän oli varma, 

että he puhuivat totta. Niinpä Jaakob ja koko suku muutti Egyptiin. 

 

 

Kuva 21 

Miten onnellinen Jaakob olikaan, kun sai nähdä poikansa Joosefin. Perhe oli jälleen koossa. Joosef piti lupauk-

sensa ja piti huolen perheestään, niin etteivät he nähneet nälkää. Jaakobista ja veljistä tuntui varmasti kuin 

Joosef olisi herännyt henkiin ja antanut heille uuden elämän. Joosefin elämä oli tässäkin suhteessa esikuva 

Jeesuksesta. Jeesus ihan oikeasti nousi kuolleista ja antaa uuden elämän, jokaiselle joka uskoo Häneen. Jee-

sus pitää kaikin tavoin huolta, jokaisesta omastaan ja antaa vielä iankaikkisen elämän taivaassa.  

 

Jaakob perheineen eli Egyptissä seitsemäntoista onnellista vuotta. Sitten Jaakob kuoli ja veljet pelästyivät. 

He olivat aivan varmoja, että nyt Joosef kostaisi heille, ja he tarjoutuivat Joosefin orjiksi. Mutta mitä sanoi 

Joosef? 1. Moos. 50:20,21 (näkyviin)Jumala on kääntänyt kaiken hyväksi, ei tartte pelätä. Joosef oli antanut 

oikeesti kaiken anteeksi. Jumala kuljetti Joosefin vaikeuksien kautta voittoon; Joosef sai olla pelastamassa 

suuria ihmismääriä kuolemalta nälänhädän aikaan. 

 

Tuo kohta muistuttaa meitä siitä, että Jumala tekee työtä sinun parhaaksesi silloinkin, kun asiat näyttävät 

menevän huonosti. Hän voi kääntää pahan hyväksi. Johtaa sinut vaikeuksien kautta voittoon. Joosef ja veljet 

ymmärsivät sen vasta kaikkien tapahtumien jälkeen. Et sinäkään voi joka hetki ymmärtää, miten Jumala toimii 

sinun parhaaksesi, mutta Hän tekee niin, koska Hän Raamatussa lupaa niin. 

 

Room. 8:28 

Luetaan vielä yhteen ääneen: Room. 8:28 

Saat uskoa hänen Sanaansa. Kaikkea emme ymmärrä tässä elämässä, jotkut asiat ymmärrämme vasta tai-

vaassa. Mutta muistathan, että Jumalalla on sinun elämällesi suunnitelma, ja että jos sä uskot Jeesukseen, 

voit luottaa Häneen kaikissa asioissa. OK, ja kutsu, jos uusia lapsia. 


